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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló, T/5450 . számú törvényjavaslathoz a
következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 78 . §-a a következők szerint módosul :

„78 . [(1) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991 . évi XI.
törvény 4. § (5) bekezdése a) pontjának az „az élelmiszerekben, italokban, élvezeti
cikkekben,” szövegrésze helyébe az „a” szövegrész lépj

[(2)] Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991 . évi XI. törvény 4. §-a
(5) bekezdésének b)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[Az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy keretében az egészségügyi államigazgatási szerv ]

„b) vizsgálatokat végez a lakosság táplálkozási helyzetére, tápláltsági állapotára, a
táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggésekre vonatkozóan, ennek kapcsá n
táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez, különös tekintettel a vendéglátás, és ezen belü l
kiemelten az oktatási és nevelési intézményekben, szociális intézményekben,munkahelyeken
bármely formában történő étkeztetés területén a szolgáltatott élelmiszerekre, ételekre, étrendre
vonatkozóan tápanyag-számítással és biokémiai elemzéssel, ezek alapján táplálkozási
ajánlásokat dolgoz ki, és az adatokról tájékoztatja az élelmiszerlánc-biztonsági tudományo s
szervet;

c) külön jogszabály szerint közreműködik a különleges táplálkozási igényt kielégít ő
élelmiszerekkel, 	 az étrend-kiegészítőkkel és technológiai segédanyagokkal, élelmiszer -
csomagolóanyagokkal, élelmiszeriparban felhasznált mosó- és fert őtlenítőszerekkel, az
élelmiszert előállító, feldolgozó, csomagoló, tároló és forgalomba hozó helye k
engedélyezésével kapcsolatos egyes eljárásokban ;

d) vizsgálja a fekvőbeteg gyógyintézeti betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetést –
a rendszeres diétát, a speciális diétát, és az enterális szondatáplálást is beleértve – és a



fekvőbeteg gyógyintézeten kívüli diétás étkeztetést tápanyagszámítással, biokémia i
elemzéssel, és ennek alapján ajánlásokat dolgoz ki ."

Indokolá s

Az élelmiszernek az emberi szervezetbe kerülését ől (az „asztaltól”) kezdve az emberre
gyakorolt hatás vizsgálata kifejezetten humán-egészségügyi szakkérdés . Az emberi
egészségre ártalmasság eldöntéséhez szükséges tudományos-klinikai kutatások ,
népegészségügyi vizsgálatok eredményei, a lakosság és különböző rétegeinek mortalitási és
morbiditási adatai, a diagnosztikai és kezelési eljárások ismerete, az egészségkárosít ó
körülmények, kockázatok monítorozása az egészségügyi ágazat feladatellátásának köréb e
tartozó és felhalmozódott tudásanyag : ezzel a földművelésügyi és vidékfejlesztési ágazat nem
rendelkezik és nem is fog, akkor sem, ha egyes részfeladatok elvégzéséhez egészségügy i
végzettségű szakembereket alkalmaz .

Előbbiek szerint az „asztalt"-t követ ően, az élelmiszer szervezetre gyakorolt hatásaina k
ellenőrzésére és felügyeletére az egészségügyi államigazgatási szerv jogosult, különö s
tekintettel az ételmérgezések és fertőzések kivízsgálására, nyilvántartására, elemzésére . Az
élelmiszer-el őállítás és forgalmazás nem lehet biztonságos a megfelel ő egészségügy i
(közegészségügyi) követelmények el őírása, illetve azok betartásának ellenőrzése nélkül :
ennek hiányában a felügyelet egyik legfontosabb része, a humán-egészségügyi hatások
ellenőrzése marad ellátatlanul. Ezt a feladatot pedig kizárólag a megfelel ő közegészségügyi -
járványügyi (szakember, infrastrukturális és tudományos) háttérrel rendelkez ő egészségügy i
államigazgatási szerv tudja ellátni .

Az egészségügyi államigazgatási szerv szerepét az élelmiszer-biztonságban nem lehe t
figyelmen kívül hagyni, annak az élelmiszerlánc-biztonságot szabályozó jogszabályokba n
hangsúlyosabban kell megjelenniük, ennek érdekében hatásköreinek kell ő hatékonysággal
történő ellátásához meg kell erősíteni jogköreit az élelmiszerlánc-biztonsági törvényben .

Budapest, 2008 . május 21 .

Dr. chvarcz Ti o
alelnök


	page 1
	page 2

